
 

 

Koncepcja powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności narodziła się 
w roku 1992. 12 sierpnia 1992 roku u szefa Wojsk Łączności gen. bryg. Henryka Andra-
ckiego powołano „Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”.  

W tym czasie w Londynie działał Związek Łącznościowców 
skupiający weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W kraju 
od roku 1967 funkcjonował Klub Kombatantów Wojsk Łączności 
założony przez gen. bryg. Heliodora Cepę, naczelnego dowódcę 
Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1939 roku, 
a podczas II wojny światowej szefa łączności Sztabu Naczelnego 
Wodza w Paryżu i Londynie. Obecnie imię generała nosi Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Trzecim stowarzy-
szeniem skupiającym weteranów łączności był utworzony w 1974 
roku Klub Oficerów Rezerwy i Kombatantów Wojsk Łączności. 

8 lutego 1993 roku Światowy Związek Polskich Żołnierzy 
Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w War-
szawie. Datę rejestracji w sądzie przyjęto jako początek istnienia 
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. 

W dniach 26 - 27 sierpnia 1993 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności odbył 
się pierwszy Walny Zjazd Związku, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich 
środowisk łącznościowców w kraju i za granicą. Delegaci zaakceptowali ostateczny zareje-
strowany przez sąd kształt Statutu, który określał cele i zadania Związku.

Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla 
kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów 
i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności. 

W Związku funkcjonuje 7 oddziałów terenowych tj. Białystok, Bydgoszcz, Koszalin, 
Sieradz, Śrem, Warszawa i Zegrze. Obecnie Związek liczy ok. 300 członków.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności nie ma charakteru politycznego i nie 
angażuje się w taką działalność. 

                        

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności

ŚWIATOWY ZWIĄZEK 
POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI 

1



Idea powołania oddziału Związku przy Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki 
w Zegrzu istniała od dawna tylko nie „potrafiła” 
się urzeczywistnić. Przez długi czas jedynym 
członkiem ŚZPŻŁ w Zegrzu był ppłk Mirosław 
Pakuła, który w latach 2009 - 2012 pełnił fun-
kcję wiceprezesa Zarządu Głównego. W końcu 
plany przeszły w fazę realizacji.                 

Z inicjatywy ppłk. Mirosława Pakuły i ppłk. 
Mieczysława Hucała rozpoczęto intensywne 
przygotowania do zebrania założycielskiego 
Oddziału Zegrze oraz poszukiwanie osób 
chętnych współuczestniczyć w jego działa-
niach.  

4 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie 
założycielskie oddziału. W momencie powo-
ływania oddziału już 23 osoby z Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki były członkami 
Światowego Związku Polskich Żołnierzy 
Łączności. Na zebraniu podjęto decyzję 
o utworzeniu Oddziału Zegrze. W jednej chwili 
staliśmy się najmłodszym jeśli chodzi o wiek 
członków ale zarazem jednym z największych 
liczebnie oddziałów Związku. 

W zebraniu założycielskim wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Głównego w osobach 
prezesa Zarządu Głównego gen. bryg. 
Edmunda Smakulskiego, Prezesa Honorowego 
Związku płk. w st. sp. Stanisława Markowskiego 
oraz skarbnika Zarządu Głównego ppłk. w st. 
sp. Mariana Jakóbczaka. Pierwszym prezesem 
Zarządu Oddziału Zegrze został wybrany ppłk 
Mieczysław Hucał. 

W dniu 6 grudnia 2012 roku Zarząd 
Główny podjął uchwałę w sprawie utworzenia 
oddziału Światowego Związku Polskich Żołnie-
rzy Łączności w Zegrzu. 

Stan osobowy oddziału stale się powiększa. 
Z czasem w nasze szeregi wstąpili byli żołnierze 
korpusu łączności i informatyki, pracownicy 
Resortu Obrony Narodowej, członkowie 
naszych rodzin. Akces przynależności zgłosiły 
także osoby spoza Zegrza, które chciały 
należeć do oddziału znajdującego się w „kole-
bce łącznościowców”. 

 W chwili oddania numeru specjalnego 
„Sygnału Zegrzyńskiego” do druku stan osobo-
wy Oddziału Zegrze wynosił 108 członków.    
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Jednym z podstawowych statutowych 
zadań Światowego Związku Polskich Żołnierzy 
Łączności jest inicjowanie i realizowanie róż-
nych form odtwarzania, upamiętniania  i upo-
wszechniania historii wojskowej łączności i in-
formatyki oraz historii oręża polskiego. 

My jako oddział staramy się realizować to 
zadanie poprzez organizowanie wystaw, 
pokazów sprzętu łączności oraz prelekcji 
związanych tematycznie z tradycjami i historią 
Wojsk Łączności i Informatyki. 

Pierwszym dużym wydarzeniem była 
otwarta we wrześniu 2014 roku w Muzeum 
Historycznym w Legionowie czasowa wystawa 
sprzętu łączności i informatyki pn. „Druciki, 
pająki, radziki ... 95 lat tradycji szkolenia 
żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu”. Pomy-
słodawcą wystawy był prezes Oddziału Zegrze, 
a współorganizatorami oprócz naszego od-
działu było Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki i Muzeum Historyczne w Legio-
nowie. Według naszej wiedzy była to jak 
dotychczas największa wystawa czasowa 
w Polsce poświęcona tej tematyce. 

Pomimo, że zasadniczym terenem naszej 
działalności jest powiat legionowski to nie 
ograniczamy się tylko do niego i pojawiamy się 
wszędzie tam skąd otrzymamy zaproszenie. 

Stąd też nasza obecność w Sieradzu 
w kwietniu 2016 roku podczas Konferencji 
Łączności organizowanej przez 15 Sieradzką 
Brygadę Wsparcia Dowodzenia i Zarząd 
Główny ŚZPŻŁ. Pojawiliśmy się z dwudniowym 
pokazem historycznego sprzętu łączności, 
który unaoczniał jaka jest różnica pomiędzy 
nim a nowoczesnym sprzętem prezento-
wanym obok.

Rok 2017 to m.in. prelekcja Kol. Mirosława 
Pakuły i pokaz sprzętu łączności podczas „Dni 
Węgrowa”. Tematem prelekcji był „Kryzys 
przysięgowy w Legionach Polskich”. 

Kolejne przykłady. W listopadzie 2018 roku 
Kol. Mirosław Pakuła wygłosił prelekcję 
w rodzinnej miejscowości gen. bryg. Heliodora 
Cepy poświęconą Jego osobie. Grudzień to 
kolejna prelekcja. Tym razem w filii „Piaski” 
Muzeum Historycznego w Legionowie Kol. 
Mieczysław Hucał zapoznał zgromadzonych ze 
sprzętem jakim dysponowały polskie formacje 
wojskowe podczas I wojny światowej. Prelekcja 
była transmitowana „na żywo”w Internecie 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Wydarzeniu towarzyszył pokaz sprzętu łącz-
ności z epoki.  
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Rok 2019 również był intensywny. Między 
innymi 1 września w serockim Ratuszu zorga-
nizowaliśmy duży pokaz sprzętu łączności 
jakim dysponowali polscy łącznościowcy we 
wrześniu 1939 roku. Pokaz towarzyszył 
obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. 15 września Kol. Mieczysław Hucał 
w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 
wygłosił prelekcję na temat 100 lat szkolenia 

kadr łączności w Zegrzu. Prelekcji tradycyjnie 
towarzyszył pokaz sprzętu. Pod koniec wrześ-
nia Kol. Mieczysław Hucał uczestniczył 
w ogólnopolskiej konferencji telekomunikacyj-
nej PLNOG 23 w Krakowie, podczas której 
wygłosił prelekcję połączoną z pokazem 
sprzętu łączności. 

W dniu Święta Niepodległości, 11 listop-
ada na zaproszenie kierownika Muzeum 
Polskiej Techniki Wojskowej (w Forcie IX na 
warszawskiej Sadybie) - oddziale Muzeum 
Wojska Polskiego gościliśmy z prelekcją 
i pokazem sprzętu łączności.   

Rok 2020 to Jubileusz 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Z tej okazji w Muzeum Okrę-
gowym w Sieradzu Kol. Mieczysław Hucał 
wygłosił okolicznościową prelekcję połączoną 
z  pokazem sprzętu.  Dwa dni  później 
w Białobrzegach odsłonięta została zorga-
nizowana przez 9 Brygadę Wsparcia Dowo-
dzenia wystawa poświęcona udziałowi żołnie-
rzy łączności w Bitwie Warszawskiej. Większość 
materiałów niezbędnych do powstania wystawy 
dostarczył Oddział Zegrze ŚZPŻŁ. 

Pandemia ograniczyła nie tylko naszą 
działalność publiczną. Ale pomimo tego, 
również rok 2021 zapisał się w naszej pamięci. 
M.in. poprzez prelekcję Kol. Mirosława Pakuły 
wygłoszoną 18 października podczas 
centralnych obchodów Święta Wojsk Łączności 
i Informatyki w Zegrzu. Dzień później Kol. 
Mieczysław Hucał na zaproszenie Szefa 
Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu 
Generalnego uczestniczył w Konferencji 
Łączności w Zegrzu Południowym, podczas 
której wygłosił prelekcję na temat sprzętu jakim 
dysponowali polscy łącznościowcy we wrześniu 
1939 roku. Podczas konferencji Oddział Zegrze 
zorganizował pokaz sprzętu, który kontrastował 
ze sprzętem prezentowanym przez firmy 
współcześnie zaopatrywujące Wojska Łączno-
ści i Informatyki.

To tylko nieliczne przykłady wydarzeń 
związanych z upamiętnianiem i upowsze-
chnianiem tradycji i historii Wojsk Łączności 
i Informatyki. Było ich znacznie więcej. Niestety 
ze względu na ograniczenia wydawnicze 
musieliśmy zdecydować się na wspomnienie 
tylko o niektórych.

                        

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności

4



Nie działamy tylko dla siebie. Żyjemy 

w społeczności lokalnej, tutaj służymy, miesz-

kamy, tutaj uczą się nasze dzieci, wnuki. 

Dlatego też uczestnicząc w wydarzeniach 

organizowanych przez tą społeczność oraz 

władze samorządowe chcemy też dać coś od 

siebie. Przy okazji pokazując specyfikę służby 

wojskowej nie tylko w Wojskach 

Łączności ale jako samej w sobie. 

Dlatego też na naszym sto-
isku zawsze znajdują się ele-
menty wyposażenia indywi-
dualnego żołnierza,  które 
można założyć i przekonać się 
ile to np. „waży”. Organizujemy 
m.in. punkty, w których można 
nawiązać zarówno łączność tele-
foniczną jak i radiową. Dysponujemy 
generatorami, przy pomocy których 
można przez chwilę stać się 
telegrafistą i spróbować nadać 
informacje alfabetem Morse'a. 
Jednak największe zainteresow-
anie wzbudza zawsze nasz 
Laserowy Trenażer Strzelecki, przy 
pomocy którego można sprawdzić 
swoją celność. Dysponujemy dwoma 
egzemplarzami broni - replikami pisto-
letu i karabinka kbk-AK. Trenażer jest zawsze 
oblegany od pierwszych do ostatnich minut 
trwania imprezy. Zainteresowanie nim może 
przebić tylko zainteresowanie gadżetami, 
których nigdy nie brakuje na naszym stoisku. 
Poniżej kilka przykładów wydarzeń, w których 
braliśmy udział.      

Rok 2013 to początek naszych „wypraw” 
w teren. Rozpoczęliśmy w marcu od „Wiosen-
nych spotkań z wojskiem” w Wyszkowie. Jednak 
największą imprezą której byliśmy współorgani-
zatorem był „Dzień Dziecka” w Jadwisinie. 
Powstało „miasteczko wojskowe”,w którym 
każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Tydzień 

później uczestniczyliśmy w podobnym 
wydarzeniu w Zegrzu. W sierpniu na 

prośbę jednego z naszych Kolegów 
z oddziału pierwszy raz wyru-
szyliśmy poza granice powiatu. 
Wzięliśmy udział w „Dniach 
Węgrowa” i niespodziewanie 
staliśmy się jedną z większych 
atrakcji. We wrześniu w ramach 

współpracy z 4 RWT SP współor-
ganizowaliśmy „Piknik rodzinny” 
w Wilanowie.

Rok 2014 to kolejne „Wio-
senne spotkania z wojskiem”. 
Ale prawdziwy maraton rozpo-
czeliśmy pod koniec maja. 27 
maja  -  „Dz ień  Rodz iny” 
w przedszkolu nr 12 w Legio-
nowie. 1 czerwca - „Piknik ro-

dzinny” w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Nasielsku. 

14 czerwca - „Dni Skubianki”, 
a miesiąc później  „Piknik rodzinny” 

w Gąsiorowie. We wrześniu po raz pierwszy 
wzięliśmy udział w Jesiennym Rajdzie Pamięci.
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W roku 2015 po raz pierwszy wzięliśmy 

udział w „Nocy Muzeów”. Od tego momentu 

regularnie już uczestniczymy w tym wydarzeniu 

na terenie filii „Piaski” Muzeum Historycznego 

w Legionowie. Tydzień później ponownie 

zawitaliśmy do Nasielska. We wrześniu kolejny 

Rajd Pamięci i to w podwójnej roli. Nie dość, że 

byliśmy współorganizatorem to wystawiliśmy 

również drużynę w kategorii służb mundu-

rowych. We wrześniu po raz pierwszy poja-

wiliśmy się w Pałacu w Jabłonnie na Festiwalu 

Nauki. Dwudniowa impreza pod patronatem 

prezesa Polskiej Akademii Nauk, kilkudziesię-

ciu wystawców, w tym m.in. wyższe uczelnie, 

instytucje naukowe, muzea. Od tego momentu 

staramy się na Festiwalu bywać regularnie.

Rok 2016 to m.in. udział w kolejnych edy-
cjach Festiwalu Nauki w Jabłonnie i Rajdu 
Pamięci. Po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni 
do pomocy w organizacji Biegu Wojciechowego 
w Serocku. 

Rok 2017 to kolejne edycje Biegu Wojcie-
chowego, Nocy Muzeów i Festiwalu Nauki. 
Po pięcioletniej przerwie ponownie pojawiliśmy 
się w Węgrowie. Na zaproszenie Wolontariatu 
Legionowo we wrześniu wzięliśmy udział 
w imprezie pn. „Świat 4 łap” a mającej na celu 
zebranie środków na potrzeby bezdomnych 
zwierząt. 

W roku 2018 kontynuowaliśmy m.in. 
współpracę przy organizacji Nocy Muzeów 
i Rajdu Pamięci. Na prośbę naszego Kolegi 
ponownie pojawiliśmy się na „Dniach Węgro-
wa”.  

W roku 2019 poza „rutynowymi” już 
wydarzeniami jak Noc Muzeów, Rajd Pamięci 
i Festiwal Nauki pojawiły sie nowe kierunki. 
Zaproszono nas do udziału w organizacji zajęć 
tematycznych związanych z łącznością 
wojskową podczas ferii w filii „Piaski” Muzeum 
Historycznego w Legionowie. Odnieśliśmy 

sukces-udało nam się nie zanudzić uczestni-
ków, a wręcz odwrotnie-wzbudzić zaintere-
sowanie. We wrześniu na zaproszenie wójta 
gminy Wizna wzięliśmy udział w pikniku 
militarnym z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.   

Lata 2020 i 2021 stały pod znakiem 
pandemii COVID-19. Imprezy plenerowe zostały 
ograniczone do minimum. Nasza obecność 
ograniczyła się do udziału w organizacji 
kolejnych edycji Jesiennego Rajdu Pamięci.

Rok 2022 rozpoczęliśmy od powrotu do filii 
„Piaski”, zaproszeni do udziału w tegorocznej 
Nocy Muzeów.
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Jednym z elementów tożsamości narodowej jest pamięć o wydarzeniach, osobach, które 

zapisały się w historii narodu polskiego.  My swoją obecnością w chwilach upamiętniania tych 

osób i wydarzeń staramy się pokazać, że pamiętamy i pamiętać będziemy, że jesteśmy 

patriotami.

Dlatego też regularnie bierzemy udział w wydarzeniach mających na celu upamiętnienie 
tych osób i dat w historii Polski. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej czy Święto 
Niepodległości to daty święte dla każdego Polaka. Z racji miejsca dyslokacji oddziału zazwyczaj 
bierzemy udział w uroczystościach organizowanych w Serocku. Ale nie tylko. 

Na przykład w maju 2014 roku delegacja naszego oddziału wzięła udział w uroczystościach 
70. rocznicy bitwy o Monte Cassino organizowanych przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie.  

W listopadzie 2018 roku delegacja oddziału wzięła udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
poświęconej gen. bryg. Heliodorowi Cepie w jego rodzinnej miejscowości Mieszków w woj. 
wielkopolskim. Obecnie gen. bryg. Heliodor Cepa jest patronem Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu. 
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Jednym z zadań statutowych jest organizo-
wanie w miarę możliwości pomocy i opieki 
socjalnej dla członków Związku oraz innych 
żołnierzy. My zdecydowaliśmy się to rozszerzyć 
na społeczność lokalną. M.in. współpracujemy 
w tym zakresie z Wolontariatem Legionowo. 

Najprostszą formą wsparcia jest populary-
zacja takich potrzeb w mediach elektro-
nicznych. Przekonaliśmy się o sile takiej formy 
w ostatnim czasie umieszczając na naszym 
profilu w jednym z mediów społecznościowych 
informację o sytuacji jednego z naszych 
Kolegów z Zegrza, który uległ wypadkowi 
komunikacyjnemu. Zasięg przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania (kilkadziesiąt tysięcy 
„wejść” i kilkaset udostępnień), a z uzyskanych 
przez nas informacji po naszym apelu pomoc 
nadeszła dość szybko.  Ale nie ograniczamy się 
tylko do mediów.

We wrześniu 2013 roku po raz pierwszy 
wzięliśmy udział w akcji charytatywnej na 
naszym terenie. Był to piknik charytatywny 
„Społecznie dla Wiktorii” przy legionowskiej 
Arenie, podczas którego zbieraliśmy fundusze 
na leczenie uczennicy II klasy szkoły podsta-
wowej chorej na ostrą białaczkę. 

Sierpień 2014 roku to akcja w legiono-
wskim Ratuszu „Agnieszki dla Agnieszki”. 
Pomagaliśmy w zbieraniu funduszy potrze-
bnych na ratowanie wzroku mieszkanki Choto-
mowa.

Kilkukrotnie braliśmy udział w pikniku 
parafialnym w parafii pw. św. Jana Kantego 
w Legionowie. Celem zbiórek była organizacja 
letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin 
z terenu parafii.

Od początku istnienia oddziału na zaprosze-
nie lokalnych sztabów bierzemy udział 
w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dwa ostatnie finały z powodu 
pandemii COVID-19 to tylko aukcje internetowe. 
Wiemy, że WOŚP w pewnych środowiskach 
budzi kontrowersje. Ale my jesteśmy apolityczni, 
nie kierujemy się cudzymi poglądami i sami 
decydujemy w jakich inicjatywach bierzemy 
udział. Jak widać w różnych.

 Wiosną 2020 roku postanowiliśmy pomóc 
w walce z pandemią. Zwłaszcza, że był to okres 
kiedy wszystkiego było za mało. Trzem 
ośrodkom z terenu powiatu dostarczyliśmy po 
kilkaset uszytych przez naszą Koleżankę 
maseczek oraz po kilka litrów zakupionego 
przez nas płynu dezynfekującego.  Środki 
otrzymały Dom Opieki w Józefowie, Dom 
Dziecka w Chotomowie i Dom Samotnej Matki 
w Legionowie. 
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Wśród ki lku podstawowych zadań 
Związku jakie określa Statut jest działalność 
publicystyczna mająca na celu opraco-
wywanie i wydawanie biuletynów i innych 
publikacji obrazujących życie Związku oraz 
zawierających publikacje historyczne, opisy 
działań Wojsk Łączności i Informatyki, itp. 
Oddział Zegrze i w tym zakresie ma spore 
osiągnięcia.  

Podstawowym biuletynem, w którym 
ukazują się nasze artykuły jest Komunikat 
ŚZPŻŁ. W tym roku ukaże się 39 numer. 
W każdym numerze znajdziemy kilka arty-
kułów napisanych przez nasze Koleżanki 
i Kolegów z oddziału.  

Kolejnym miejscem gdzie ukazują się 
nasze opracowania jest Informator Okoliczno-
ściowy Centrum Szkolenia Łączności i Infor-
matyki. Ukazuje się raz w roku.

Miejscem w którym ukazują się opraco-
wania naszych Kolegów jest też Rocznik 
Legionowski wydawany raz w roku przez 
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa.

Dzięki uprzejmości Komendanta CSŁiI 
nasz artykuł ukazał się w 2 numerze zegrzyń-
skiego periodyku pt. „Sygnał Zegrzyński”.

Jesteśmy też autorami kilku książek 
poświęconych tradycjom i historii Wojsk 
Łączności i Informatyki.

 

W roku  2014 ukazał się „Słownik 
biograficzny osób zasłużonych dla Ośrodka 
Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu (1919 - 
2014)” wydany z okazji Jubileuszu 95. lecia 
szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Autorami 
byli Koledzy Mirosław Pakuła, Mieczysław 
Hucał i Andrzej Stefański.  

W roku 2017 ukazało się I wydanie książki 
„Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni 
lat”, której autorem jest Kolega Mieczysław 
Hucał. 

W roku 2019 ukazały się dwie pozycje 
wydawnicze. Pierwsza to „Ośrodek Szkolenia 
Żołnierzy Łączności w Zegrzu 1919 - 2019” 
wydana z okazji 100. rocznicy rozpoczęcia 
szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Jej 
autorami są Koledzy Mieczysław Hucał 
i Mirosław Pakuła. Autorką drugiej jest 
Koleżanka Małgorzata Kaczyńska: „Wojna na 
falach eteru, ze wspomnień Wacława Musiała 
- łącznościowca Generała Maczka”. Na 
kanwie wspomnień swojego ojca przedstawia 
losy łącznościowców 1 Dywizji Pancernej 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W roku 2021 ukazało się II wydanie 
książki „Sprzęt łączności wojskowej na 
przestrzeni lat”. 

Większość naszych publikacji w wersji 
elektronicznej można znaleźć na stronach 
internetowych Oddziału Zegrze www.szpzl-
zegrze.waw.pl oraz Związku www.szpzl.pl .
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Nie żyjemy tylko przeszłością. Uczestni-
czymy aktywnie w prowadzeniu szkoleń 
z zakresu łączności wojskowej dla różnego 
rodzaju stowarzyszeń proobronnych. Wielo-
krotnie różne organizacje zwracały się do nas 
z zapytaniami i prośbami o pomoc i wsparcie. 
Jeśli tylko jesteśmy w stanie to jej udzielamy.

Niech takim przykładem będzie nasz 
Kolega Przemysław Rączka z Jasła, który 
regularnie działa w zespole prowadzącym 
szkolenia dla organizacji proobronnych. 
Poniżej kilka przykładów.

W dniach 03 - 04 czerwca 2017 roku koło 
Dynowa na Podkarpaciu odbył się kurs 
łączności dla organizacji proobronnych. 
W szkoleniu brało udział 18 osób oraz 
4 instruktorów - w tym nasz Kolega Przemek.

Kolejny kurs odbył się w Kołaczycach 
w dniach 02 - 03 grudnia 2017 roku, którego 
byliśmy współorganizatorem. Był to kurs 
z podstaw łączności dla ochotników z WOT 
oraz Jednostek Strzeleckich z Podkarpacia. 
W szkoleniu udział wzięły 33 osoby.

W dniach 29 - 30 listopada 2019 roku na 
terenie Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
łaczycach odbył się kolejny kurs z zakresu 
łączności przewodowej i radiowej. W szkoleniu 
brało udział 40 uczestników - uczniów szkół 
mundurowych oraz członków jednostek strze-
leckich z Kołaczyc, Trzcinicy i Tarnobrzega.  

Każdorazowo Zarząd Oddziału dostarczał 
materiały szkoleniowe i promocyjne. Wspie-
raliśmy również szkolenia, których nie byliśmy 
współ - lub organizatorem. Wszystko zależy od 
dobrej woli i chęci. Jesteśmy otwarci na 
współpracę. 
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Jest to pojęcie bardzo szerokie. Pierwsza 
myśl to współpraca z instytucjami i jedno-
stkami Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale 
nie do końca jest to prawda. W naszym 
„wydaniu” jest to pojęcie bardzo szerokie. 

Oczywistym wydaje się współpraca 
z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 
Dzięki przychylności kolejnych Komendantów 
Centrum współpraca układa się bardzo dobrze 
i jest wielokierunkowa. Na terenie koszar 
znajduje się siedziba Zarządu Głównego 
i jednocześnie naszego oddziału. Bardzo 
bogate archiwum Związku znalazło swoje 
miejsce jako dział wydzielony w bibliotece 
CSŁiI. Dzięki współpracy z Centrum możliwa 
była m.in. wspomniana już organizacja 
największej w Polsce czasowej wystawy 
sprzętu łączności. 

Niedługo po powstaniu oddziału rozpo-
czeliśmy współpracę z 4 Rejonem Wsparcia 
Teleinformatycznego Sił Powietrznych w War-
szawie. Wspólnie zorganizowaliśmy i uczestni-
czyliśmy w kilku wydarzeniach dla społeczności 
lokalnej. Obecnie współpracujemy z jego 
następcą czyli Regionalnym Centrum Infor-
matyki  w Warszawie.

Od roku 2014 współpracujemy ze Stowa-
rzyszeniem Historycznym im. 10 pułku piechoty 
w Łowiczu. Członkowie stowarzyszenia 
rekonstruują pluton łączności pułku. Ponieważ 
nie samą łącznością żyją stąd zainteresowanie 
sportem w II RP i organizacja przez stowa-
rzyszenie turniejów retro w piłkę nożną. 
Mieliśmy przyjemność wziąć udział w dwóch 
pierwszych edycjach turnieju. Pierwszą nawet 
wygraliśmy. Obecnie turnieje zostały prze-
kształcone w retro ligę.

W zakresie działalności charytatywnej 
współpracujemy z Wolontariatem Legionowo. 

Aby nie tracić kontaktu z bieżącą tech-
nologią współpracujemy w różnej formie 
z kilkoma firmami telekomunikacyjnymi. Np. 
dzięki uprzejmości prezesa WB Electronics 
mogliśmy zwiedzić siedzibę firmy w Ożarowie 
Mazowieckim. 

Ściśle współpracujemy z władzami 
samorządowymi. Zarówno wtedy, kiedy burmi-
strzem Miasta i Gminy Serock był Pan 
Sylwester Sokolnicki jak i teraz gdy burmi-
strzem jest Pan Artur Borkowski. 
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Dokonując podsumowania 10-letniej działal-
ności Oddziału nie można nie wspomnieć o Kole--
gach, którzy odeszli na wieczną wartę. Położyli 
znaczne zasługi dla rozwoju Oddziału ale niestety nie 
doczekali tegorocznego Jubileuszu. Zachowajmy ich 
w naszej pamięci. Niech spoczywają w pokoju wie-
cznym.

Płk Włodzimierz BŁAWDZIEWICZ urodził się 
29 kwietnia 1926 r. w Warszawie. W 1942 r. wstąpił 
do Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. W czasie walk w Kampinosie został 
ranny. Po wojnie wstąpił do Oficerskiej Szkoły 
Łączności Przewodowej w Sieradzu. Po jej 
ukończeniu w 1950 r. został kierownikiem warszta-
tów technicznych w 10. pułku łączności we 
Wrocławiu. Następnie w roku 1955 był kierownikiem 

gabinetu metodycznego Wydziału Szkolenia w Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej 
w Sieradzu. Po połączeniu szkół łączności w latach 1955-1956 zajmował podobne stanowisko 
w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu. W latach 1957-1958 pełnił obowiązki wykładowcy Cyklu 
Organizacji Łączności. W latach 1957-1967 był pomocnikiem Szefa Wydziału Szkolenia. 
Po powstaniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w latach 1967-1971 zajmował 
stanowisko kierownika Sekcji Zaopatrzenia Oddziału Szkolenia. W latach 1971-1979 był instru-
ktorem, starszym instruktorem i wykładowcą. Odszedł z zawodowej służby wojskowej w roku 1979.

Za zaangażowanie i ofiarność w wieloletniej służbie wojskowej był odznaczony, między innymi: 
„Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym”.

Zmarł 12 września 2018 roku. Pochowany został  
na cmentarzu parafialnym w Nieporęcie. 
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Ks. por. Antoni HUMENIUK urodził się 3 grudnia 
1975 r. w Słubicach. Ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Paradyżu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 22 maja 2004 roku w gorzowskiej katedrze 
z rąk bp. Adama Dyczkowskiego.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pełnił 
posługę w parafiach pw. Wniebowzięcia NMP 
w Przemkowie, pw. Miłosierdzia Bożego w Świe-
bodzinie, pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie 
Wielkopolskim.

W roku 2011 uczestniczył w kursie oficerskim dla 
kapelanów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku rozpoczął posługę 
kapelana w Ordynariacie Polowym WP i dekretem bp. 

Józefa Guzdka został skierowany jako wikariusz do parafii wojskowej pw. św. Franciszka 
w Wałczu. 

Od 19 marca 2015 roku, był wikariuszem parafii wojskowo-cywilnej pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Lublinie.

W dniu 24 listopada 2015 roku został mianowany wikariuszem parafii wojskowej pw. św. 
Agnieszki w Krakowie. 

Od 4 października 2016 roku został mianowany proboszczem parafii wojskowej pw. św. 
Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych usytuowanych w Zegrzu. 
Ks. por. Antoni HUMENIUK był także Honorowym Dawcą Krwi i Kawalerem Kryształowego Serca. 

W dniu 22 listopada 2018 roku w wieku 42 lat zmarł nagle. Został pochowany 26 listopada 
2018 r. na cmentarzu komunalnym w rodzinnym Ośnie Lubuskim.
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Sierż. Leszek SOBOTKA urodził się 5 października 
1983 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Tam w 2002 roku 
ukończył Liceum Ekonomiczne a następnie w 2005 
roku Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną 
w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął służbę 
wojskową w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych 
w Zegrzu. Po ukończeniu szkoły w 2006 roku, został 
skierowany do dalszej służby na stanowisko dowódcy 
radiostacji R-140 w 13. elbląskim pułku przeciw-
lotniczym, skąd po 3 latach został skierowany do 
batalionu zabezpieczenia w Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu na stanowisko 
dowódcy radiostacji R-845. Ostatnim zajmowanym 
przez niego stanowiskiem było stanowisko dowódcy 
aparatowni ZWT Jaśmin. 

Za ofiarność i zaangażowanie w służbie wojskowej był mianowany na kolejne stopnie 
wojskowe oraz odznaczony „Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Medalem za 
Udział w PKW KFOR”.

Był nadzwyczaj aktywnym członkiem Oddziału Zegrze, za co został wyróżniony przez Zarząd 
Oddziału Medalem „Za Zasługi dla Oddziału Zegrze”. Za całokształt Jego działalności na rzecz 
Związku w dniu 20 lipca 2016 roku Zarząd Główny ŚZPŻŁ wyróżnił Go pośmiertnie Medalem 
„W uznaniu Zasług dla Związku”. 

Zmarł nagle 22 czerwca 2016 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Wąsewie.
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Chęć niesienia pomocy to nie tylko wspieranie 
działalności charytatywnej, to również dawanie 
czegoś od siebie. Jest nią chęć podzielenia się 
czymś na co nie znaleziono jeszcze zamiennika, 
a co często ratuje życie. 

Niemal 30% członków oddziału jest 
aktywnymi honorowymi dawcami krwi. Dotychczas 
oddaliśmy ponad 750 litrów tego cennego płynu. 
Niekwestionowanym liderem jest nasz Kolega 
Tadeusz Kowalewski, który oddał już ponad 150 
litrów. Jednym z czołowych krwiodawców w oddziale 
jest również Kolega Mirosław Posłuszny, który ma 
oddane ponad 40 litrów. 

Obaj są też wiodącymi organizatorami akcji 
oddawania krwi na terenie Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki. Ściśle współpracujemy 
z zegrzyńskim Klubem Honorowych Dawców Krwi, 
którego członkami jest wielu naszych oddziałowych 
krwiodawców. 

Nie tylko samo oddawanie krwi jest naszym 
udziałem. Staramy się też promować ideę 
honorowego krwiodawstwa. Robimy to poprzez 
udział w wielu wydarzeniach poświęconych temu 
celowi. 

Na przykład jako oddział braliśmy udział 
w dużym przedsięwzięciu organizowanym na 

Stadionie Narodowym pn. „Zlot dla Życia”. Kilkukrotnie braliśmy udział w wydarzeniu „MOTOSERCE 
- motocykliści dzieciom”. Były to organizowane w Warszawie akcje promocyjne połączone 
z honorowym oddawaniem krwi. 

Nasza działalność w tej dziedzinie jest dostrzegana i doceniana. Wielokrotnie podczas 
„Tygodnia PCK” organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Legionowie nasze Koleżanki i Koledzy byli wyróżniani. Wielu z nich otrzymało m.in. tak zaszczytne 
wyróżnienia jak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, „Kryształowe Serca” czy 
brązowe, srebrne i złote Krzyże Zasługi nadawane przez prezydenta RP. 

                        

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności

KRWIODAWCY SĄ WŚRÓD NAS

19



Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności

20



W tym kalejdoskopie różnych wydarzeń i przedsięwzięć staramy się pamiętać też 
o sobie. Zarząd Oddziału organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu integrację członków 
oddziału. W przedsięwzięciach mogą uczestniczyć i uczestniczą też nasi sympatycy. 

Jak dotychczas największym zainteresowaniem cieszą się plenerowe spotkania 
integracyjne połączone ze spływem kajakowym, grillem i ogniskiem. Jest to połączenie minimum 
wysiłku fizycznego podczas spływu z jednoczesnym poznawaniem mazowieckiej przyrody 
zakończone odpoczynkiem przy ognisku. Ma ono wielu zwolenników.

Inną formą integracji są spotkania w zaprzyjaźnionym lokalu w Zegrzu Południowym. 
Z powodu pandemii jak wiele innych przedsięwzięć zostały one zawieszone ale obecnie nic nie 
stoi na przeszkodzie by do tej formy relaksu powrócić.  

Dzięki uprzejmości kierownictw wielu instytucji udaje nam się organizować wyprawy mające 
na celu m.in. poznanie historii naszego regionu i nie tylko. Regularnie organizujemy zwiedzanie 
najbardziej interesujących obiektów historycznych garnizonu Zegrze jakim są Umocnienia Duże 
i Małe. Udało nam się zorganizować wyjazd i zwiedzanie Twierdzy Modlin, gdzie przed laty 
stacjonował 25 pułk łączności. Kilkukrotnie gościliśmy w Podlaskim Muzeum Techniki 
Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach gdzie znajduje się największa w Polsce wystawa 
sprzętu łączności używanego w Wojsku Polskim po 1945 roku. 

Dla naszych członków zorganizowaliśmy również wyjazdy do innych ciekawych miejsc. Niech 
za przykład posłużą wycieczki do Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie czy zwiedzanie 
firmy WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim, czołowego producenta sprzętu łączności dla 
Wojska Polskiego.     
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Szanowny Czytelniku - Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności jest 

stowarzyszeniem otwartym na nowych członków. Zgodnie z naszym Statutem do Związku 

mogą należeć:

· byli i obecni żołnierze korpusu osobowego łączności i informatyki,

· pracownicy RON pracujący na rzecz wojskowej łączności i informatyki,

· członkowie rodzin łącznościowców i informatyków,

· każda osoba, której bliskie są tradycje wojskowej łączności i informatyki 
a więc i TY.

Deklaracje członkowskie można pobrać na stronie internetowej Związku i stronach 
poszczególnych oddziałów.

Więcej informacji i kontakt:

www.szpzl.pl

szpzl@wp.pl

Więcej informacji i kontakt jeśli chodzi o Oddział Zegrze:

www.szpzl-zegrze.waw.pl

www.facebook.com/szpzl.zegrze

szpzl.zegrze@gmail.com
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Zegrze jest położone w odległości ok. 35 kilometrów na 
północ od Warszawy, nad Zalewem Zegrzyńskim. Zawdzięcza 
swój szczególny urok pięknu przyrody oraz położeniu nad 
największym na Mazowszu jeziorem. Jest ono sztucznym 
zbiornikiem wodnym, powstałym w 1963 roku, w wyniku 
zbudowania zapory na rzece Narwi w miejscowości Dębe. 
Powierzchnia jeziora wynosi 33 km2 i ma przeciętną 
pojemność 100 milionów metrów sześciennych wody. Długość 
od Pułtuska do Nieporętu wynosi 30 km. Największy akwen 
o powierzchni około 800 ha znajduje się w rejonie Zegrza.

Na osiedlu położonym na wysokim, prawym brzegu Narwi 
mieszka około 1300 osób. Miejscowość ma bogate tradycje 
wojskowe, szczególnie związane z wojskami łączności. 
Na terenie Zegrza funkcjonuje obecnie Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki, którego patronem jest gen. bryg. 
Heliodor Cepa. Centrum szkoli łącznościowców na potrzeby 
całych Sił Zbrojnych RP. 
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Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jedynym ośrodkiem w kraju, który od 1919 roku 
kształci kadry wojsk łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje 
wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat 

istnienia II Rzeczypospolitej. 

Centrum realizuje szkolenia i kursy 
doskonalące z zakresu łączności, informatyki 
i kryptologii na potrzeby wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych, a także szkolenie na pierwszy 
stopień podoficerski. Prowadzone szkolenia 
uwzględniają wymagania, wnioski oraz 
doświadczenia wynikające z realizacji zadań 
w układzie narodowym, międzynarodowym 
i sojuszniczym. 

Realizacją szkolenia zajmują się dwie 
podstawowe komórki organizacyjne Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki.

Na poziomie Centrum głównym wykonawcą i koordynatorem przedsięwzięć szkoleniowych 
jest Wydział Dydaktyki Stacjonarnej. Wydział posiada również funkcję mentorską wobec 
pozostałych komórek wewnętrznych Centrum współrealizujących zadania szkoleniowe. Wydział 
kształci kandydatów na oficerów i podoficerów, a w ramach doskonalenia zawodowego żołnierzy 
zawodowych i pracowników. WDS prowadzi również szkolenie żołnierzy rezerwy oraz szkolenie 
specjalistyczne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Wydział Dydaktyki Polowej jest nowo sformowaną komórką wewnętrzną Centrum. Został 
utworzony do realizacji szkolenia praktycznego na sprzęcie w „polu”, w myśl zasady „walczysz 
tak jak się szkolisz”. WDP przygotowany jest w zakresie działalności adresowanej do żołnierzy 
zawodowych, żołnierzy OT oraz podchorążych Akademii Wojskowych.   

Jednostką podporządkowaną Centrum Szkolenia i Informatyki jest Szkoła Podoficerska 
„SONDA”. Głównymi celami szkoły są: przygotowanie absolwentów do objęcia pierwszych 
stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych oraz przygotowanie ich do 
praktycznej realizacji zadań na kolejnych wyższych stanowiskach służbowych.
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